INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ
D’ASSESSORAMENTS I INTERMEDIACIÓ TECNOLÒGICA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE
PROJECTES D’INDÚSTRIA 4.0
Antecedents
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i en concret l’Àrea de Desenvolupament Local i Comerç, com
a ens de desenvolupament econòmic i de promoció de l’ocupació, lidera i promou diversos projectes,
conjuntament amb els 6 municipis de l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes), amb la
voluntat de desenvolupar una sèrie d’actuacions orientades a accelerar la transformació digital de les
empreses del territori i adoptar el model d’Indústria 4.0.
Des de l’any 2014 que es constitueix l’AMERC, els sis municipis que la composen (Caldes de Montbui,
Sentmenat, Palau‐solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i La Llagosta) promouen
actuacions i serveis que contribueixin al desenvolupament econòmic i al foment de l’ocupació. En aquest
sentit, el Pla Estratègic de l’Eix de la Riera de Caldes (2017) aposta per la Reindustrialització de la Riera de
Caldes potenciant la formació especialitzada, la competitivitat de la indústria i la logística mitjançant la
introducció de les noves tecnologies (Indústria 4.0) i el foment de la innovació.
Entre el 2017 i el 2021 es succeeixen diferents iniciatives i actuacions per promoure la “Indústria 4.0”, entre
les quals destaca l’espai de fabricació digital SPMakers, o les activitats de divulgació i capacitació de la
tecnologia de Realitat Virtual i Avançada, a més de la iniciativa Task Force Tecnològic, que ajuda a les
empreses a fer un diagnosis tecnològic i acompanya en el disseny i posta en marxa de projectes tecnològics
4.0
En l’avaluació d’aquestes experiències es detecta que, si bé hi ha programes que fan un diagnosis de la
situació a les empreses i aporten la reflexió estratègica necessària per avançar cap al model d’Indústria 4.0,
per altra banda manquen dins les empreses els coneixements tècnics i els contactes necessaris amb els
possibles proveïdors tecnològics que puguin implementar els projectes plantejats durant els assessoraments.
Aquest fet s’explica per una banda, per la dinàmica competitiva de les pròpies empreses, sovint centrades
en el curt termini i , per l’altra banda, per la varietat i complexitat de les tecnologies existents que fa que
les solucions especialitzades proliferin contínuament i siguin difícils de trobar i comprendre. Per això, es fa
palesa la necessitat de intermediació entre les empreses que plantegen projectes i els múltiples proveïdors
tecnològics que ofereixen diferents alternatives difícils de comprendre per no experts.
És per aquest motiu que es vol incorporar el servei d’intermediació tecnològica especialitzat en transformació
digital i Indústria 4.0, per a cobrir aquesta necessitat i facilitar així la implementació real de projectes
d’Indústria 4.0 a les empreses del territori.

Fets i condicionants
En data 2/3/2021, l’Ajuntament de Santa Perpètua va sol·licitar per al projecte “Now&Next – Impuls a la
Indústria 4.0 a la Riera de Caldes“ una subvenció a la Diputació de Barcelona amb el recurs anomenat
“Actuacions de suport a la indústria”, inclòs a la convocatòria del “Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs
Locals 2021” integrat en el “Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. El projecte és d’abast
supramunicipal i serà executat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda al llarg del 2021 i 2022.
Posteriorment la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova i emet el DICTAMEN de la sessió
núm. 261 de 27/05/2021, on resol parcialment el procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim
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de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0000864). En aquest dictamen es resol i s’aprova la concessió de l’ajut
pel projecte “Now&Next – Impuls a la Indústria 4.0 a la Riera de Caldes“.
En base als antecedents, fets i condicionants citats és necessària l’esmentada contractació, atès que
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa de recursos per realitzar aquestes
actuacions amb les condicions establertes per la Diputació de Barcelona, i per tant, queda
justificada la insuficiència de medis i és necessari contractar a tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Tipus de contracte:
Contracte de prestació de serveis.

Procediment de contractació
Contracte menor, amb sol·licitud d’ofertes al perfil del contractant.

Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria la contractació dels serveis professionals per a l’assessorament
especialitzat i personalitzat, realitzat per persones tecnòlogues expertes en implantació de projectes
d’Indústria 4.0, concretament per a la transcripció tècnica i definició de necessitats tecnològiques
concretes, cercar facilitadors tecnològics i acompanyar en el disseny de solucions específiques per executar
els projectes 4.0.
El codi CPV que correspon és: 72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes

Característiques i requeriment del servei
En base a aquest objecte, l’actuació que es requereix és la següent:

I.

Intermediació tecnològica
L’acció consisteix en l’assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per persones
tecnòlogues externes amb experiència en implantació de projectes d’Indústria 4.0. La
intermediació tecnològica permet la transcripció tècnica i definició de necessitats
tecnològiques concretes, cercar facilitadors tecnològics i acompanyar en el disseny de
solucions específiques per executar els projectes 4.0. D’aquesta manera les empreses
beneficiàries poden accelerar el procés d’implementar solucions tecnològiques i endegar
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proves pilot en un termini molt curt de temps. La dedicació estimada per a cada empresa
beneficiaria és de 15 hores, compreses dins d’un període de 4-6 mesos.

Contingut mínim del servei
El servei es prestarà com a mínim amb les següents accions:
1.

Intermediació tecnològica

L’acció consisteix en l’assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per consultors externs amb
experiència en implantació de projectes d’Indústria 4.0. La Intermediació tecnològica permetrà la
transcripció tècnica i definició de necessitats tecnològiques concretes, cercarà els facilitadors tecnològics
necessaris i assessorà i acompanyarà en el disseny de solucions específiques per executar els projectes 4.0.
D’aquesta manera les empreses beneficiàries podran accelerar el procés d’implementar solucions
tecnològiques i endegar proves pilot en un termini molt curt de temps.
Metodologia (per tal de dur a terme la prestació del servei, s’hauria de realitzar com a mínim els
següents punts):





Situar el marc de necessitats i oportunitats de millora 4.0 de l’empresa.
Recollir els requeriments tècnics específics.
Cercar possibles facilitadors o partners tecnològics.
Intermediar entre l’empresa beneficiària del programa i les empreses facilitadores de
tecnologia.

L’actuació d’intermediació s’ha de realitzar entre 6 i 7 empreses del territori i la dedicació estimada per
cada empresa beneficiaria és de 15 hores.
Elements a lliurar: l’empresa adjudicatària haurà de realitzar i entregar, al personal tècnic de
l’Ajuntament, un informe d’actuació per a cada empresa beneficiària, descrivint les activitats dutes a terme
i el resultat d’implementació obtingut.

Període de realització del servei
El període de realització del servei serà des de l’endemà de la formalització del contracte, prevista per finals
de gener de 2022 i fins a 31 de desembre de 2022.

Supervisió del servei
L’execució del servei serà supervisat pel personal tècnic que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
designi per al seu seguiment, i que es reunirà si s’escau amb l’adjudicatari, periòdicament per a fer el
seguiment de les activitats i avaluar els resultats del mateix.
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Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari s’obliga a:
Designar una persona com a responsable del servei a prestar i que realitzarà directament les tasques de
consultoria encomanades. Tal professional ha de disposar de coneixements sobre els processos industrials,
d’automatització productiva i addicionalment de les diverses tecnologies 4.0, a més de provada experiència
en l’estudi i implementació de projectes d’Indústria 4.0.
En cas que la persona designada sigui diferent de la presentada i acreditada la seva solvència en la proposta
tècnica i documentació aportada, la nova persona designada haurà d’acreditar els mateixos requisits i
aportar una experiència anàloga al primer candidat presentat. A tal efecte, l’adjudicatari comunicarà
aquest canvi al personal tècnic del Servei de Desenvolupament Local amb la major antelació possible, per
tal de verificar la idoneïtat del perfil.
La persona designada, ha de realitzar directament les activitats de consultoria plantejades en la proposta
de forma presencial a les instal·lacions de cada empresa participant, sense menystenir altres contactes
telefònics o telemàtics que s’esdevinguin durant el procés.
Complir amb les dates de realització del servei, acordant amb els tècnics del Servei de Desenvolupament
Local i Comerç les necessitats puntuals de modificació de dates i horaris que poguessin sorgir.
Portar el control del desenvolupament de les activitats (fulles d’inscripció i signatures de seguiment), així
com de recollir les dades personals dels participants segons requeriments dels tècnics de l’Ajuntament i
dels permisos de tractament de dades (RGPD) i drets d’imatge.
Lliurar la documentació generada per la prestació del servei de consultoria, així com l’informe final de cada
actuació.
Prestar, quan sigui requerida, la seva assistència a reunions, jornades de bones pràctiques, o trobades
vinculades al desenvolupament de l’objecte d’aquest contracte.
En cas d’utilitzar les instal·lacions i equipament dels espais que de l’Ajuntament de Santa Perpètua,
s’actuarà de manera responsable i seguint les indicacions que se li puguin donar des dels diferents
departaments (Prevenció de Riscos Laborals, Protecció de Dades, Seguretat Informàtica, etc.)
Complir amb totes les disposicions i resolucions i tenir en compte les indicacions de les autoritats sanitàries
i laborals en funció de l’estat de la crisis provocada per la COVID-19.
Presentar la factura per mitjans electrònics, a la finalització de cada període mensual en què s’hagi prestat
el servei, indicant el número d’operació comptable AD (que serà comunicat per l’Ajuntament a
l’adjudicatari).
Tractar com a confidencial tota la informació relativa a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a la
qual tingui accés en compliment del contracte adjudicat i no fer-ne ús per a la seva activitat fora del marc
dels treballs adjudicats per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. El contingut del contracte, així com
totes les dades, la documentació i la informació de qualsevol classe que les parts poguessin intercanviar
amb aquest motiu, tenen caràcter confidencial, secret i restringit, tant durant la vigència del contracte com
quan aquest hagi expirat.
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Solvència tècnica
Les empreses interessades, ja siguin empresaris individuals, societats o altres tipus d’organitzacions
empresarials, hauran d’acreditar una experiència mínima de 3 anys en el camp de l’assessorament
tecnològic i implantació de sistemes d’informació Industrials i tractament de dades en plantes productives,
mitjançant la presentació de currículum vitae de l’empresa, que es presenti a la convocatòria. Es valorarà
experiència en altres camps de la Transformació Digital i la Indústria 4.0 o tecnologies relacionades.
Les empreses interessades, a més, hauran d’acreditar la qualificació tècnica de la persona professional que
designin com a consultor i encarregada d’executar els treballs objecte de contractació i una experiència
mínima de 3 anys en la realització de serveis professionals similars, mitjançant la presentació del currículum
vitae individual i de les acreditacions que ho justifiquin.
La no acreditació d’experiència de l’empresa o de l’equip professional serà causa d’exclusió del procés de
contractació.

Contingut mínim de les ofertes
Els interessats enviaran en suport digital (pdf o similar), a l’adreça electrònica triaymr@staperpetua.cat la
següent documentació:
1.

Proposta tècnica i econòmica amb una descripció clara i detallada:
 de la metodologia de treball.
 de la planificació i calendari.
 de la proposta econòmica.
2. Currículum vitae de l’empresa o organització.
3. Currículum vitae de la persona encarregada d’executar les activitats i servei de consultoria.
4. Relació dels principals facilitadors tecnològics amb qui es col·labora habitualment, amb una breu
descripció de la relació amb ells i/o projectes implementats conjuntament.
En cas que la grandària de la documentació descrita superi els 8Mb, els interessats l’enviaran mitjançant
alguna aplicació d’emmagatzematge de documents, com ara Dropbox, Google Drive o similar.
De la relació de facilitadors, en cas que es cregui convenient, es sol·licitaran contractes o factures que
acreditin la relació existent.

Import màxim del contracte
El pressupost màxim del contracte és 8.006,20 € + IVA, és a dir 9.687,50 €
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2500.2412.2272024 Programa CATALEG 2021. Treballs realitzats per altres empreses, del
vigent pressupost de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
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Termini de presentació d’ofertes
El termini de presentació d’ofertes serà de 7 dies laborables a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
de contractació al perfil del contractant.

Procediment de valoració
Mitjançant informe valorat per part del personal tècnic del Servei de Desenvolupament Local i Comerç en
el qual es tindrà en compte, si més no, els següents aspectes:




La qualitat tècnica de la proposta.
Els coneixements i experiència de la persona professional designada per prestar el servei.
La coherència de la proposta de servei en referència a l’objecte de la contractació.

Dades de contacte
Per dubtes o aclariments en relació al present informe tècnic, us podeu adreçar a Roser Triay i Marquès, al
telèfon 93-544.61.63 o a l’adreça de correu electrònic triaymr@staperpetua.cat

Responsable del contracte.
La responsable d’aquest contracte és el Cap del Departament de Desenvolupament Local, Teresa Argelés
Toló.

Signatura:

Teresa Argelés Toló
Cap de Servei de Desenvolupament Local i Comerç
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